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ชีววิทยา 9 วิชาสามัญ (ป'ี59) 
 
1.) ส่ิงมีชีวติตอ้งการสารอาหารและพลงังาน ขอ้ใดแสดงความสัมพนัธ์ท่ีถูกตอ้งของปัจจยัดงักล่าวกบั
กระบวนการต่างๆของส่ิงมีชีวติ 
 
ก. 

 

 

 

ข. 

 

 

 

ค. 

 

 

ง. 

 

 

จ. 
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2.) การทดสอบลกัษณะใดเป็นการทดลองท่ีเหมาะสมท่ีสุดในกระบวนการสืบเสาะทางวทิยาศาสตร์ 
 

 

 

 

 
 
3.) ถา้น าสาร A มาเติมน ้ามนัอยา่งละเท่าๆกนั แลว้เขยา่อยา่งแรงปล่อยทิ้งไวจ้นแยกชั้นไดผ้ลดงัภาพเม่ือน า
สารของทั้งสองชั้นมาตรวจสอบพบวา่สาร A ส่วนใหญ่อยูใ่นชั้นล่าง สาร A น่าจะเป็นสารใด 

 

 

ก. ข. 

 

 
 
 
 ค. ง. จ. 

 

 

 
 
 
 
 

จ านวนตวัอยา่ง ตวัแปรตน้ ชุดควบคุม 
ก มาก หลายตวั ไม่มี 
ข มาก หน่ึงตวั มี 
ค มาก หลายตวั มี 
ง นอ้ย หน่ึงตวั ไมมี 
จ นอ้ย หลายตวั มี 
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4.) ในการยอ่ยซูโครสดว้ยเอนไซมชู์เดรสในช่วงเวลาหน่ึง ขอ้ใดแสดงปริมาณของสารต่างๆในปฏิกิริยาได้
ถูกตอ้ง 

ก. 

 
   
                                   เวลา (นาที)  
ข. 
 

 
        เวลา (นาที)  
 
ค. 

 
       เวลา (นาที)  
 
ง. 
 

      เวลา (นาที)      

 

จ. 

 
     เวลา (นาที)  
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5.) ขอ้ใดถูกตอ้งเก่ียวกบัเซลล ์
(1). เซลลทุ์กชนิดตอ้งมีผนงัเซลลเ์พื่อใหค้วามแขง็แรงแก่เซลล์ 
(2). ส่ิงมีชีวติประเภทยคูาริโอตมีสารพนัธุกรรมเป็น DNA สายคู ่
(3). ส่ิงมีชีวติประเภทโพรคาริโอตมีสารพนัธุกรรมเป็น DNA สายเด่ียว 
(4). เซลลทุ์กชนิดตอ้งมีเยือ่หุม้เซลลเ์พื่อรักษาสมดุลของสารภายในเซลล์ 

ก. 1 และ 3 ข.  1 และ 4 
ค. 2 และ 4 ง.1, 2 และ 4 
จ.  2, 3 และ 4 

 
6). แผนภาพดา้นลา้งแสดงการสังเคราะห์ไกลโคโปรตีนเพื่อส่งไปท่ีเยือ่หุม้เซลล์ 
 

 
 

 
ขอ้ใดเรียงล าดบัโครงสร้างท่ีเกิดขา้งตน้ไดถู้กตอ้ง 

ก. nucleus -> Golgi complex –> RER ->  vesicle บรรจุไกลโคโปรตีน -> cell membrane  
ข. nucleus -> Golgi complex -> vesicle บรรจุไกลโคโปรตีน –> RER -> cell membrane 
ค. nucleus -> RER -> Golgi complex -> vesicle บรรจุไกลโคโปรตีน -> cell membrane           
ง. nucleus –> RER ->  vesicle บรรจุไกลโคโปรตีน -> Golgi complex -> cell membrane   
จ. nucleus -> vesicle บรรจุไกลโคโปรตีน –> RER -> Golgi complex -> cell membrane 

 
7.) คลอโรฟิลลท์  าใหใ้บแอปเปิลมีสีเขียวและแอนโทไซยานินท าใหผ้ลแอปเปิลมีสีแดง สารแต่ละชนิดอยูท่ี่
โครงสร้างใดของเซลลต์ามล าดบั 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยีน  ถอดรหสั   RNA   แปลรหสั     โปรตีน เติมกลุ่ม คาร์โบไฮเดรต ไกลโคโปรตีน   ส่งไปท่ีเย่ือหุ้มเซลล์  ไกลโคโปรตีนท่ีเยื่อหุ้มเซลล์ 
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ก. C และ E     ข. C และ J 
ค. J และ E     ง. F และ C 
จ. F และ J 
 

8.) อตัราเร็วเร็วในการล าเรียงสารเขา้ออกเซลลใ์นการแพร่แบบธรรมดา (simple diffusion)  และการ
แบบ แพร่ฟาซิลิเทต (facilitated diffusion) แสดงดงักราฟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เพราะเหตุใดการแพร่แบบฟาซิลิเทตจึงมีความสัมพนัธ์แบบไม่เป็นเส้นตรง 
ก. การล าเลียงสารโมเลกุลเล็ก 
ข. เป็นการล าเลียงท่ีไม่ใชพ้ลงังาน 
ค. เป็นการล าเลียงท่ีอาศยัโปรตีนตวัพา 
ง. เป็นการล าเลียงสารจากดา้นความเขม้ขน้สูงไปต ่า 
จ.เป็นการล าเลียงสารท่ีตอ้งเกิดพร้อมกบัสารอ่ืนร่วมดว้ย  
 
9.) ขอ้ใดเป็นลกัษณะการล าเลียงแบบใชพ้ลงังาน (active transport) 

(1). อาศยัโปรตีนตวัพาภายในเยือ่หุม้เซลล์ 
(2). สามารถล าเลียงสารชีวโมเลกุลขนาดใหญ่ 
(3). ใชพ้ลงังานท่ีไดจ้ากการสลายพนัธะโมเลกุลของ ATP 
(4). ล าเลียงสารจากดา้นท่ีมีความเขม้ขน้ต ่าไปสู่ดา้นท่ีมีความเขม้ขน้สูง 

ก. 1 และ 2     ข. 2 และ 3 
ค. 3 และ 4     ง. 1, 2 และ 4 
จ. 1, 3 และ 4 
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10.) จากภาพ homologous chromosome ท่ีเขา้คู่กนัในระยะ prophase I ของ meiosis 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้ใดคือจ านวน chiasma ท่ีเห็นในภาพน้ี 
ก. 1      ข. 2 
ค. 3      ง. 4 
จ. 5 

 
11.) อวยัวะใดผลิตสารอนินทรียท่ี์ควบคุมความเป็นกรดเบสในระบบยอ่ยอาหารของสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม  

ก. ตบั และ ตบัอ่อน 
ข. ล าไส้เล็ก และ ตบั 
ค. ปาก และ กระเพาะอาหาร 
ง. ล าไส้เล็ก และ ล าไส้ใหญ่ 
จ. กระเพาะอาหาร และ ตบัอ่อน 
 

12.) ในทางชีววทิยา การยอ่ยคาร์โบไฮเดรตเกิดข้ึนเม่ือใด 
ก. สายพอลิแซกคาไรดส์ั้นลง 
ข. ล าไส้เล็กหลงัเอนไซมซู์เครส 
ค. ล าไส้เล็กหลงัเอนไซมม์องเทศ 
ง. ต่อมน ้าลายในปากหลัง่เอนไซมอ์ะไมเลส 
จ. เอนไซมอ์ะไมเลสจากตบัอ่อนมาท่ีล าไส้เล็ก 
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13.) ขอ้ใดถูกตอ้งเก่ียวกบัการดูดซึมสารในทางเดินอาหาร 
ก. กรดไขมนัและกลูโคสถูกดูดซึมเขา้สู่หลอดน ้าเหลือง 
ข. กรดอะมิโนและกรดไขมนัถูกดูดซึมเขา้สู่หลอดเลือด 
ค. สารอาหารทุกชนิดถูกดูดซึมเขา้สู่หลอดเลือด 
ง. แอลกอฮอลถู์กดูดซึมในกระเพาะอาหารได้ 
จ.น ้าถูกดูดซึมในกระเพาะอาหารไดม้าก 
 

14.) เม่ือกลูโคสผา่นกระบวนการ glycolysis แลว้ไดผ้ลผลิตเป็นไพรูเวด 2 โมเลกุล จ านวนโมเลกุล ATP 
และ NADH ท่ีเก่ียวขอ้งในปฏิกิริยาจะเป็นดงัขอ้ใด 

 
 
 
 
 
 
 
 

15.) ปฏิกิริยาภายในเซลลข์อ้ใดท่ีสามารถเกิดไดท้ั้งในภาวะท่ีมีออกซิเจนและไม่มีออกซิเจน 
ก. glycolysis 
ข. Krebs cycle 
ค. clectron transport 
ง. oxidative phosphosphorylation 
จ. glycolysis และ krebs cycle 
 

16.) สัตวใ์นขอ้ใดท่ีเลือดและของเหลวระหวา่งเซลล ์มีความแตกต่างกนั 
ก. ปู 
ข. กุง้ 
ค. ตัก๊แตน 
ง. หอยกาบ 
จ.ไส้เดือน 

 
 

จ านวนโมเลกุล 
ATP ท่ีสร้างข้ึน ATP ท่ีสร้างข้ึน NADH ท่ีสร้างข้ึน 

ก 2 2 2 
ข 2 4 2 
ค 4 2 2 
ง 4 2 4 
จ 4 8 4 
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17.) จากแผนภาพ หวัใจของสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมชนิดหน่ึง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้ใดเป็นต าแหน่งท่ีพบไดเ้ฉพาะเลือดท่ีมีออกซิเจนสูง 
ก. 1, 2, 3      ข. 2, 3, 4 
ค.  3, 4, 5      ง. 4, 5, 6 
จ. 5, 6, 7  

 
18.) ลิงแสมมีหมู่เลือด ABO เช่นเดียวกบัคน ถา้น าซีรัมของลิงท่ีหมู่เลือด A มาทดสอบกบัเซลลเ์มดเลือดแดง
ของคนท่ีมีหมู่เลือด A, B AB และ O จะไดผ้ลดงัขอ้ใด 
 
 

 (เคร่ืองหมาย – หมายถุงไม่เกิดการรวมตวั, เคร่ืองหมาย + หมายถึง การเกิดการจบัตวั) 
 
 
 
 

การจบัรวมตวัของเซลลเ์มด็เลือดแดง 
คนท่ีมีหมู่เลือด 

A 
คนท่ีมีหมู่
เลือดB 

คนท่ีมีหมู่
เลือด AB 

คนท่ีมีหมู่
เลือด O 

ก - - - - 
ข - + + - 
ค + - + - 
ง + + + - 
จ + + + + 
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19.) การเปล่ียนแปลงแบบ counter current เกิดข้ึนในระบบใดของสัตวมี์กระดูกสันหลงั 
ก. หายใจ  และ ขบัถ่าย 
ข. หายใจ และ ต่อมไร้ท่อ 
ค. ยอ่ยอาหาร และ ขบัถ่าย 
ง. ไหลเวยีนเลือด และ ต่อมไร้ท่อ 
จ.ยอ่ยอาหาร และ ไหลเวยีนเลือด 

 
20.) โดยปกติ หลอดเลือดแดงท่ีน าเลือดเขา้สู่ glomerulus สามารถเปล่ียนแปลงขนาดได ้ยาลดการอกัเสบ
บางชนิด มีผลขา้งเคียงท าใหห้ลอดเลือดดงักล่าวขยายขนาดไดน้อ้ยลง ขอ้ใดเป็นผลขา้งเคียงท่ีเกิดข้ึนใน
glomerulusจากการกินยาลดการอกัเสบนั้น 
 
 
 
 
 
 
 
21.) ปฏิกิริยาท่ีเปล่ียน CO2 เป็น HCO3เกิดข้ึนท่ีใด 

ก. alveoli 
ข. plasma 
ค. hemoglobin 
ง. red blood cell 
จ. pulmonary capillaries 

 
22.) ประสิทธิภาพของฮีโมโกบิน ในการจบัออกซิเจนอาจมีค่าแตกต่างกนัในบริเวณต่างๆ ของร่างกาย 
ฮีโมโกลบินจากเลือดในบริเวณใดน่าจะมีประสิทธิภาพสูงท่ีสุดในการจบัออกซิเจน 

ก. หลอดเลือดด าท่ีขา 
ข. หลอดเลือดแดงท่ีแขน 
ค. หลอดเลือดฝอยท่ีถุงลมปอด 
ง. หลอดเลือดแดงท่ีไปเล้ียงหวัใจ 
จ. หลอดเลือดฝอยท่ีกลา้มเน้ือหลงั 

 

การไหลเวยีน ความดนัเลือด อตัราการกรอง 
ก เพิ่มข้ึน เพิ่มข้ึน เพิ่มข้ึน 
ข เพิ่มข้ึน เพิ่มข้ึน ลดลง 
ค ลดลง ลดลง ลดลง 
ง ลดลง ลดลง เพิ่มข้ึน 

จ ลดลง เพิ่มข้ึน เพิ่มข้ึน 
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23.) โปรตีน actin เป็นส่วนประกอบของ microfilament ซ่ึงมีบทบาทช่วยการเคล่ือนท่ีของส่ิงมีชีวติหลาย
ชนิด ยกเวน้ส่ิงมีชีวติในขอ้ใด 

ก. อะมีบา 
ข.ตัก๊แตน 
ค.ปลาฉลาม 
ง. ไส้เดือนดิน 
จ. พารามีเซียม 
 

24.) นกันิติวทิยาศาสตร์สามารถประมาณเวลาการตายของคนไดจ้ากการเปล่ียนแปลงของร่างกาย เช่น การ
เกิดภาวะกลา้มเน้ือแขง็ตวั (rigor mortis) ซ่ึงเกิดเตม็ท่ีในช่วง12 ชัว่โมงหลงัการตาย จะพบสารชนิดหน่ึงได้
เพิ่มมากข้ึนเป็นพิเศษในไซโทรพลาสซึมของเซลลเ์น้ือเยือ่ในช่วงดงักล่าว 

ก. ATP  
ข.แอกดิน 
ค. แคลเซียม 
ง. โปแทสเซียม 
จ. แอซิติลโคลีน 

 
25.) เม่ือเล้ียงเซลลป์ระสาทในอาหารจนสามารถอยูร่อดไดต้ามปกติ แลว้เติม cyanide ซ่ึงเป็นสารท่ีสามา
ยบัย ั้ง clcctron transport chain ลงในอาหารเล้ียงเซลล ์จะเกิดเหตุการณ์ใดภายในเซลลป์ระสาทน้ี 

ก. K+คงท่ี, Na+คงท่ี     
ข.K+ลดลง, Na+ลดลง 
ค. K+ลดลง, Na+เพิ่มข้ึน    
ง. K+ลดลง, Na+เพิ่มข้ึน 
จ. K+เพิ่มข้ึน, Na+ลดลง 

 
26.) เส้นใยประสาท 4 เส้นมีสมบติัดงัน้ี 
 

เส้นใยประสาท ขนาด เยือ่ไมอีลินหุม้ 
A เล็ก ไม่มี 
B ใหญ่ มี 
C กลาง ไม่มี 
D กลาง มี 
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ขอ้ใดถูกตอ้งเก่ียวกบัความเร็วในการน ากระแสประสาทของเส้นใยประสาทเหล่าน้ี 

ก. A เร็วกวา่ B 
ข. B เร็วกวา่ C 
ค. C เร็วกวา่ D 
ง. A เท่ากบั C 
จ. B เท่ากบั D 
 

27.) ในการน าค าสั่งของเซลลป์ระสาทสั่งการไปยงัเซลลก์ลา้มเน้ือโครงร่างใหเ้กิดการหดตวัไดอ้ยา่ง
เหมาะสมจ าเป็นตอ้งอาศยัสารเคมีหลายชนิดในบริเวณไซแนปส์ ขอ้ใดเป็นสารท่ีไม่จ าเป็นในการท างาน
ดงักล่าว 

ก. Na+       
ข. CI 
ค. acctylcholine     
ง. ตวัรับ acetylcholine 
จ. เอนไซมส์บาย acelyholine 

28.) ผูท่ี้สมองส่วน hypothalamus มีความเสียหาย จะเกิดอาการผดิปกติในเร่ืองใด 
ก. การหายใจ 
ข. การทรงตวั 
ค. ความดนัโลหิต 
ง. ความจ าสั้น 
จ. การควบคุมอุณหภูมิร่างกาย 
 

29.) การเปล่ียนแปลงลกัษณะของโครงสร้างในขอ้ใดไม่มีผลต่อการปรับแกปั้ญหาสายตายาว 
ก. ม่านตา  
ข. เลนส์ตา 
ค. เอน็ยดึเลนส์ 
ง. กลา้มเน้ือยดึเลนส์ 
จ. ระยะระหวา่งเลนส์และขั้วเรตินา 
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30.) การหลัง่ฮอร์โมนในขอ้ใด ไม่ไดถู้กควบคุมดว้ยฮอร์โมนชนิดอ่ืน 
ก. insulin และ prolactin 
ข. glucagon และ prolactin 
ค. insulin และ vasopressin 
ง. gonadotropin และ vasopressin 
จ. parathormone และ progesterone 
 

31.) ขอ้ใดถูกตอ้งเก่ียวกบัความผดิปกติของต่อมไทรอยด์ 
ก. กลุ่มอาการโรค cretinism เกิดในเด็กท่ีขาดไอโอดีน 
ข. ลูกออ๊ดท่ีถูกตดัต่อมไทรอยด ์จะเกิด metamorphosis เร็วข้ึน 
ค. กลุ่มอาการโรค myxedema เกิดจากการขาด thyroxine ในเด็ก 
ง. คนท่ีเป็นโรคคอพอก มีปริมาณ TSH สูงแต่มีปริมาณ  thyroxine ต ่า 
จ. ต่อมไทรอยดท่ี์ขยายขนาดผดิปกติสร้างฮอร์โมน calcitonin จากกลุ่มไทยดร์อยฟอลลิเคิล 
 

32.) การสร้างเซลลไ์ข่ของสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมชนิดหน่ึงจากการแบ่ง meiosis ท่ีเร่ิมจาก oogonium จ านวน 
100 เซลล ์ขอ้ใดแสดงจ านวนเซลลท่ี์เก่ียวขอ้งไดถู้กตอ้ง 
 
 

จ านวนเซลล์ 
Primary oocyte Secondary oocyte Ovum 

ก 100 100 100 
ข 100 200 200 

ค 100 200 400 

ง 200 200 400 

จ 200 400 800 

 
33.) การท าหมัน่ชายโดยตดัหลอกน าอสุจิท าใหเ้กิดผลในขอ้ใด 

ก. อสุจิไม่สามารถเขา้สู่ urethra ได ้
ข. acrosomcไม่สามารถสร้างเอนไซมไ์ด ้
ค. Leydig cell ไม่สามารถสร้างและหลงั testosterone  
ง. อสุจิไม่สามารถพฒันาจนเจริญเตม็ท่ีใน pididymin 
จ. seminal vesicle ไม่สามารถสร้างกรดอะมิโนและฟรักโทส 
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34.) ขอ้ใดมีผลกระทบต่อกระบวนการ gatrulationในสัตวมี์กระดูกสันหลงั 
ก. ฮอร์โมน 
ข. ส่ิงแวดลอ้ม  
ค. ปริมาณไข่แดง 
ง. ระบบประสาท 
จ. จ านวนชั้นของเน้ือเยือ่ 

 
35.) การเจริญของสัตวส์ะเทินน ้าสะเทินบกมีการแบ่งเซลลแ์บบไม่สม ่าเสมอ เม่ือเปรียบเทียบขนาดของ
เซลลใ์นระยะการเจริญต่างๆ ของกบชนิดหน่ึง เซลลใ์นขอ้ใดมีขนาดใหญ่ท่ีสุด 

ก. เซลลไ์ข ่
ข. เซลลอ์สุจิ 
ค. blastomere 
ง. เซลลแ์ต่ละเซลลข์องเอม็บริโอระยะ 2 เซลล ์
จ. เซลลแ์ต่ละเซลลข์องเอม็บริโอระยะ 8 เซลล ์

 
36.) เซลลท่ี์ท าหนา้ท่ี phagocytosis ในกลไกการต่อตา้นส่ิงแปลกปลอมแบบจ าเพาะคือเซลลช์นิดใด 

ก. basophil 
ข. mast cell 
ค. neutrophil 
ง. eosinophil 
จ. macrophage 

 
37.) T cell แตกต่างจาก B cell อยา่งไร 

ก. T cell สร้างจากไขกระดูก แต่ B cell สร้างจากมา้ม 
ข. T cell พบท่ีต่อมทอนซิล แต่ไม่พบ B cellท่ีต่อมทอนซิล 
ค. T cell มีตวัรับจ าเพาะต่อแอนติเจนท่ีเขา้ไปในร่างกายแต่ B cell ไม่มี 
ง. T cell มีบทบาทส าคญัต่อความส าเร็จในการปลูกถ่ายเน้ือเยือ่ แต่ B cell ไม่เก่ียวขอ้ง 
จ. T cell เป็นองคป์ระกอบของกลไกกากรต่อตา้นส่ิงแปลกปลอมแบบจ าเพาะแต่ B cell ไม่เป็น 
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38.) ในการตรวจสอบหลกัฐานทางนิติวทิยาศาสตร์ของคดีหน่ึงพบเศษวสัดุบางอยา่ง เม่ือนกัวทิยาศาสตร์ 
น าไปตดั X – section และศึกษาใตก้ลอ้งจุลทรรศน์ พบวา่มีลกัษณะดงัภาพ หลกัฐานดงักล่าวน้ีมาจากส่ิงใด 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก. รากของพืช    ข. ขนของสัตว์  
ค. ปอดของสัตว ์   ง. ล าตน้ของพืช  
จ. กระดูกของสัตว ์

 
39.) ในช่วงเวลากลางวนั หลงัจากฝนตกหนกั ทอ้งฟ้าปลอดโปร่งแต่ความช่ืนในอากาศสูง ขอ้ใดคือลกัษณะ
ของ ปากใบ และอตัราการตายน ้าของตน้มะม่วงในช่วงดงักล่าว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ความดนัเต่งในเซลล์
คุม 

การเปิด/ปิดของปาก
ใบ 

อตัราการคายน ้า 

ก สูง เปิด สูง 
ข ต ่า ปิด ต ่า 
ค สูง เปิด ต ่า 
ง ต ่า ปิด สูง 
จ ต ่า เปิด ต ่า 
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40.) หากนกัวจิยัตอ้งการติดตามวา่สารอินทรียท่ี์ขา้วโพดสร้างข้ึนจากกระบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสงถูก
น าไปไวใ้นเมล็ดเป็นสัดส่วนเท่าใด นกัวจิยัควรใช่สารกมัมนัตรังสีชนิดใดส าหรับการติดฉลากในการศึกษา
ดงักล่าว 

ก. 14CO2      ข. C18O2 

ค. 3H2O      ง. H2
18O 

จ. 14CO2 และ H2
18O 

 
41.) ในการขยายพนัธ์ุขิงโดยการแบ่งแง่งขิงออกเป็นส่วนๆแลว้น าไปเพาะในดินการเจริญเป็นตน้ใหม่ของ
ขิงเกิดจากกระบวนการใด 

ก. การเปล่ียนกลบัของเน้ือเยือ่ใน cortex ของแง่งขิงเป็นเน้ือเยือ่เจริญ 
ข. การแบ่งเซลลข์องเน้ือเยือ่เจริญท่ีปลายยอด สร้างยอดใหม่ 
ค. การแบ่งเซลลท่ี์เน้ือเยือ่เจริญตาขา้งซา้ย สร้างยอดใหม่ 
ง. การแบ่งเซลลท่ี์ pericycle ไดเ้ป็นยอดใหม่ 
จ. การแบ่งเซลลท่ี์ pericycle ไดร้ากใหม่ 

 
42.) สาร Diuron เป็นสารเคมีท่ียบัยงัการถ่ายทอดอิเล็กตรอนท่ีเกิดข้ึนในปฏิกิริยาแสง (light reaction)ดงัภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

เม่ือพืชในรับ Diuron จะเกิดลกัษณะใดมากท่ีสุด  
ก. เติบโตลดลงและตาย เพราะสร้าง NADH ไดน้อ้ย 
ข. เติบโตข้ึน เพราะมีน ้าไปใชใ้นกระบวนการอ่ืนมากข้ึน 
ค. เติบโตข้ึน เพราะเกิด non – cyclic electron transfer มากข้ึน 
ง. ใบใหม่และตาย เพราะ photosystem ถูกท าลายจาก excited 
จ. เติบโตไดดี้ข้ึน เพราะมีอิเล็กตรอนเหลือน าไปใชใ้นกระบวนการหายใจมากข้ึน  
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43.) ขอ้ใดถูกตอ้งเก่ียวกบักระบวนการ photorespiration  
ก. การเกิด photorespiration ของตน้ขิงเกิดข้ึนทั้งในเวลากลางวนั และเวลากลางคืน 
ข. การปล่อย CO2จากphotorespiration ของตน้ขา้วเกิดข้ึนในคลอโรพลาสต์ 
ค. การใช ้ATP ใน photorespiration ของตน้เขม็เกิดข้ึนใน mitochondria 
ง. เม่ืออยูใ่นภาวะแลง้ ตน้เงาะจะมีphotorespiration เพิ่มข้ึน 
จ. เม่ืออุณหภูมิสูงข้ึน ตน้อ่อยจะมี photorespiration เพิ่มข้ึน 

 
44.) จากภาพการตอบสนองต่อแสง แสดงอตัราการสังเคราะห์ดว้ยแสงสุทธิ (net photosynthesis rate) ของ
พืชนิดหน่ึง 
 
 
 
 
 
 

 
ขอ้ใดถูกตอ้ง 

ก. light compensation point เท่ากบั 0 µmol.m-2.s-1 

ข. light compensation point เท่ากบั 1800 µmol.m-2.s-1 
ค. ความเขม้ขน้แสงท่ี 2000 µmol.m-2.s-1 สามารถท าลายเน้ือเยือ่ไทลาคอยดไ์ด ้
ง. แสงเป็นปัจจยัจ ากดั เม่ือปลูกเล้ียงท่ีความเขม้แสง 1000 – 1800 µmol.m-2.s-1 
จ. คาร์บอนไดออกไซดเ์ป็นปัจจยัจ ากดั เม่ือปลูกเล้ียงท่ีความเขม้แสง100 – 800 µmol.m-2.s-1 

 
45.) ขา้วมีจ านวนโครโมโซม 2n = 24 เม่ือ microspore ของขา้วแบ่งเซลลเ์พื่อสร้าง pollen ในระยะ 
metaphase จะพบ chromatid ในแต่ละเซลลจ์  านวนเท่าใด 

ก. 2      ข. 6 
ค. 12      ง. 24 
จ. 48 
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46.) จากภาพวฏัจกัรชิวติของเฟิน โครงสร้าง A เทียบเคียงไดก้บัโครงสร้างใดของพืชดอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก. microspore      ข. Pollen 
ค. embryo sac      ง. Pollen และ embryo sac 
จ. microspore และ microspore  
 

47.) จากภาพโครงสร้างของดอกไมช้นิดน้ีจะเป็นผลประเภทใด 
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ก. ผลเด่ียว 
ข. ผลกลุ่ม 
ค. ผลรวม 
ง. ผลเด่ียวถา้เป็นดอกเดียว หรือผลรวมถา้เป็นดอกยอ่ยของช่อดอก 
จ. ผลรวมถา้เป็นดอกเด่ียว หรือผลกลุ่มถา้เป็นดอกยอ่ยของช่อดอก 

 
48.) ในการศึกษาการงอกของหลอดเรณูในอาหารวุน้ ซ่ึงท าเป็น 2 ชั้น ชั้นบนเติมน ้าตาลซูโครส ส่วน
ชั้นล่างเติมสารสกดัจากส่วนต่างๆ ของดอก ไดแก่ กลีบเล้ียง (sepal) กลีบดอก (peta) กา้นเกสรเพศผู ้
(filamemt) และ ออวลุ(ovule) โดยท าการทดลองในสภาวะเดียวกนั ไดผ้ลการทดลองดงัภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการศึกษาน้ีแสดงวา่ pollen มีการตอบสนองแบบใด 

ก. gravitropism 
ข. phototropism 
ค.chemoutropism 
ง.thigmotropism 
จ. nastic movement 

 
49.) ฮอร์โมนพืชชนิดใดมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเจริญของผลจนสุกแก่ 

ก. ออกซิเจน และ ไซโทไคนิน 
ข. ออกซิเจน และ จิบเบอเรลลิน 
ค. ไซโคไคนิน และ จิบเบอเรลลิน 
ง. ออกซิเจน ไซโทไคนิน และ เอทิลิล 
จ. ออกซิน จิบเบอเรลลิล และ เอทิลิล 
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สีขาวแบน  38 ผล 

สีขาวกลม  40 ผล 

สีเหลอืง แบน 13 ผล 

สีเหลอืง กลม 12ผล 

 

50.)  ในฟักชนิดหน่ึง ลกัษณะผลสีขาว (Y) เป็นลกัษณะเด่นต่อผลสีเหลือง (y) และผลแบน(S) เป็น
ลกัษณะเด่นต่อผลกลม (s) ในการผสมพนัธุ์ระหวา่งฟักผลสีขาว แบน กบัสีขาว กลม ไดล้กูดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
ขอ้ใดคือ genotype ของพอ่แม่ 
ก. YYSS x YYss 
ข. YYSS x Yyss 
ค. YYSs x Yyss 
ง. YySS x Yyss 
จ. YySs x Yyss 
 
51.) พนัธุประวติัของสองครอบครัวต่อไปน้ีเป็นการถ่ายทอดทางพนัธุกรรมลกัษณะเดียวกนั  
ขอ้ใดคือgenotypeของII -5 
 
 
 
 
 
 

ก. AA           ข . Aa 
ค. XAXA    ง . XAXa 
จ. Aa หรือXAXa 
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52.) ในการผสมพนัธุระหวา่งถัว่เหลืองสายพนัแทท่ี้มีวนัออกดอกสั้นกบัสายพนัธ์ุแทท่ี้มีวนัออกดอกยาว
ประชากร F2 มีการกระจายตวัของวนัออกดอก ดงัภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอ้ใดถูกตอ้งเก่ียวกบัพนัธุกรรมของลกัษณะวนัออกดอกในถัว่เหลือง 

ก. พืชท่ีมีวนัออกดอก72 – 75มีจ  านวนเด่นมากท่ีสุด 
ข. วนัออกดอกเป็นลกัษณะท่ีมีการแปลผนัแบบไม่ต่อเน้ือง 
ค. ยนีท่ีควบคุมลกัษณะวนัออกดอกเป็น multiple alleles 
ง. ยนีท่ีควบคุมลกัษณะวนัออกดอดเป็น polygenes 
จ. ลกัษณะวนัออกดอกยาวเป็นลกัษณะเด่น 

 
53.) แมลงหวีใ่นลกัษณะตาสีขาวควบคุมโดยยนีดอ้ยในโคโมโซม xเม่ือผสมพนัธ์กบัแมลงหวีส่ายพนัแทต้า
สีขาวกบัตวัผูต้าสีแดงแลว้น าลูกรุ่น F1 ตวัผู1้00ละเท่าใดท่ีมีตาสีขาว 
ก. 100%        ข. 75% 
ค. 50%             ง. 25%  
จ. 0% 
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54.) การผสมพนัธ์ุในขอ้ใดท่ีจะท าใหเ้กิด genetic recombination ในลูก 
 
ก. 
 
 
 
ข. 
 
 
 
ค. 
 
 
 
ง. 
 
 
 
จ. 
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55.) จากตารางเปรียบเทียบขนาดของจีโนมจ านวนโครโมโทรมและจ านวนยนีในส่ิงมีชีวติบางชนิด  
 

ส่ิงมีชีวติ 
ขนาดของจีโนม
โดยประมาณ  
(ลา้นคูเบส) 

จ านวนโครโมโซม 
(2n) 

จ านวนยนี
โดยประมาณ 

มนุษย ์(Homo Sapiens) 3,200 46 20,000 
หนู (Mus musculus) 2,700 40 22,000 

แมลงหวี ่(Drosophila melanogaster) 130 8 14,000 
หนอนตวักลม (Caenorhabditis elegans) 100 12 20,000 

ขา้ว (Oryza sativa) 400 24 35,000 
อะราบิคอพชิส (Arabidopsis thalina) 135 10 27,000 
ยนีส์ (Saccharomyces cerevisiae) 72 32 6,700 

 
ความสัมพนัธ์ขอ้ใดถูกตอ้ง 

ก.ส่ิงมีชีวติท่ีมีจ  านวนโครโมโทรมมากจะมียนีมากกวา่ส่ิงมีชีวติท่ีมีจ  านวนโครโมโซมนอ้ย  
ข. ส่ิงมีชีวติท่ีมีชขนาดใหญ่จะมีจ านวนโครโมโซมมากกวา่ส่ิงมีชีวติท่ีมีขนาดเล็ก  
ค. ส่ิงมีชีวติท่ีมีขนาดใหญ่จะมีจ านวนโครโมโซมมากกวา่ส่ิงมีชีวติขนาดเล็ก  
ง. ขนาดของจีโนมไม่มีความสัมพนัธ์กบัจ านวนยนี 
จ. สัตวจ์  านวนโครโมโซมมากกวา่พืช 

 
56.) อตัราส่วนของเบสในโมเลกุล DNA สายคู่ในขอ้ใดมีค่าเท่ากบั 1 
1. C/T           2. A/G         3. A/T           4. (A+T)/(G+C)   
 5. (A+T)/(G+C)   6 . (A+G)/(C+T) 

ก.  1 และ 2     
ข. 3 และ5 
ค. 1,2 และ 6 
ง. 3, 4 และ 5  
จ. 3, 4 และ6 
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57.) ในเซลลพ์ลอยดท่ี์มีจ านวนโครโมโซม 4 แท่วถา้เกิด nondisjunction ของโครโมโซมคู่หน่ึงในเซลลห์น่ึง
ขณะแบ่งไมโอซิส II เซลลลู์กแต่ละเซลลจ์ะมีจ านวนโครโมโซมเท่าใด 

ก. 3,3,2,1 
ข. 3,1 2,2 
ค. 3,3,1,1 
ง. 3,1,1,1 
จ. 2,2,1,1 

 
58.) ในการจ าลองDNA polymerase ท าหนา้ท่ีเช่ือมนิวคลีโอไทดใ์หต่้อกนัเป็นสายยาวในลกัษณะใด 
ก.สังเคราะห์ leading strand และ legging strandในทิศทาง3’ – > 5’ 
ข. สังเคราะห์ leading strand และ legging strand ในทิศทาง5’ – > 3’ 
ค. สังเคราะห์ leading strand ในทิศทาง 5’–> 3’และlegging strand ในทิศทาง 3’–>  5’ 
ง.สังเคราะห์ leading strand ในทิศทาง 5’–> 5’และ legging strand ในทิศทาง3’–> 3’ 
จ.สังเคราะห์ leading strandในทิศทาง 3’ - >5’และ legging strand ในทิศทาง 5’–> 3 ‘ 
 
59.) ในการสังเคราะห์โปรตีน codon บน m RNA เป็นตวัก าหนดล าดยัของกรดอะมิโนในสายพอลิเพปไทด์
ขอ้ใดคือจ านวน codon จ านวน codon ท่ีก าหนดชนิดของกรดอะมิโนและจ านวน codon ท่ีมีรหสัหยดุ
ตามล าดบั 
ก. 20, 19 และ 1 
ข. 20, 17, และ 3 
ค. 62, 60 และ 2  
ง. 64, 63 และ 1 
จ. 64, 61 และ 3 
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60.) ถา้การถอดรหสั(transcription)ของโมเลกุล DNA เร่ิมตั้งแต่เบสแรกทางดา้นซา้ย 
 
 
 
 
 
ขอ้ใดคือ DNA สายแม่แบบ และล าดบั เบส ของ mRNA ท่ีสร้างข้ึน 

ก. สายบนและล าดบัเบสของ mRNA คือ 3’ –  GUGCCAUGCAUUAUC – 5’ 
ข.สายบนและล าดบัเบสของ mRNA คือ 3’ –  CTCGGTACGTAATAG – 5’ 
ค. สายบนและล าดบัเบสของ mRNA คือ 5’ – CUCGGUACGUAAUAG – 3’ 
ง.สายบนและล าดบัเบสของ mRNA คือ5’ –  GAGCCATGCATTATC – 3’ 
จ. สายบนและล าดบัเบสของ mRNA คือ5’ –  GAGCCAUGCAUUAUC – 3’ 

 
61.) ถา้ DNA สายท่ีเป็นคู่สมกบั DNA สายแม่แบบมีล าดบัเบสเป็น  
 
 
 
 
Mutation ในขอ้ใดเป็นแบบ frameshift mutation 

ก. 5’ – ATGGGTAGATACC – 3’ 
ข. 5’ – ATGCGACTAGATACC – 3’ 
ค. 5’ – ATGGGACTAGTTACC – 3’ 
ง. 5’ – ATGGGACTAGAAACC – 3’ 
จ. 5’ – ATGGGGACTAGATAC – 3’ 
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62.) การแทรกช้ินยนีท่ีตอ้งการบริเวณล าดบัเบสของยนีตา้นยาปฏิชีวนะในพลาสมิดส่งผลใหย้นีตา้นยา
ปฏิชีวนะ ไม่สามารถท างานไดใ้นการโคลนช้ินยนีหน่ึงเขา้สู่พลาสมิดpBR332 ในบริเวณตดัจ าเพาะของ 
BamHIในแบคทีเรีย E. coli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอ้ใดคือลกัษณะของแบคทีเรียท่ีไดรั้บ DNA สายผสมน้ี 
 

โคลนท่ี 
อาหารเล้ียงเช่ือท่ีมีแอมพิ

ซิลิน 
อาหารเล้ียงเช่ือท่ีมีเท 

ทระไซคลิน 
อาหารเล้ียงเช่ือท่ี 

ก 1 + + - 
ข 2 - + - 
ค 3 + - - 
ง 4 _ - - 
จ 5 + - + 
 

+สามารถเจริญเติบโต                                  - ไม่สามรถเจริญเติบโต 
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63.) ในการตรวจรายพิมพ ์DNA โดยวธีิ PCR ของบริเวณ DNA ของชายคนหน่ึง (A) พบ DNA แถบเดียว 
ชายคนน้ีแต่งงานกบัหญิงคนหน่ึง (B) ซ่ึง DNA บริเวณน่ีเกิด insertion ขนาด 160 bp และได ้DNA แถบเดียว
เช่นกนัดงัภาพ ขอ้ใดเป็นผลตรวจลายพิมพ ์DNA ของ A,B และลูก (C) ของทั้งสองคน (M คือ DNA 
มาตรฐาน) 
 
 
 
 
 
 
ก.      ข. 
         
 
 
 
 
ค.      ง. 
 
 
 
 
 
จ. 
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64.) นกฝงูหน่ึงจ านวน 5 ตวับินออกจากฝงูเดิมและเร่ิมก่อตั้งประชากรใหม่ในท่ีแห่งหน่ึง นกฝงูน้ี 
ประกอบดว้ย genotype AA จ าวน 4 ตวัและ Aa 1 ตวัหลงัจากมีการผสมพนัธ์ุแบบสุ่มผา่นไปหลายชัว่รุ่น จน
ประชากรของนกเพิ่มเป็น 100  ตวั จะมีนกท่ีมี genotype AA และ Aa จ านวนเท่าใดตามล าดบั 

ก. 25 และ 50 ตวั 
ข. 60 และ 15 ตวั 
ค. 80 และ 20 ตวั 
ง. 81 และ 18 ตวั 
จ. 81 และ 19 ตวั  
 

65.) การคดัเลือกโดยธรรมชาติใหส่ิ้งมีชีวติท่ีมีลกัษณะเหมาะสมกบัส่ิงมีชีวติท่ีมีลกัษณะไม่เหมาะสมกบั
ส่ิงแวดลอ้ม แตกต่างกนัในเร่ืองใดท่ีท่ีส าคญัท่ีสุด 

ก. อตัราการตาย 
ข. จ านวนลูกหลาน 
ค. ลกัษณะทางพนัธุกรรม 
ง. โอกาสท่ีจะไดผ้สมพนัธ์ุ 
จ. ความสามารถในการอยูร่อด 

 
66.) การเปล่ียนแปลงความถ่ียนีอยา่งไม่เจาะจงในประชาชนเกิดจากกระบวนการใด 

ก. การถ่ายเทเคล่ือนยา้ยยนี(gene flow) 
ข. การผสมพนัธ์ุแบบสุ่ม(random mating) 
ค. ปรากฏการณ์คอขวด(bottleneck mating) 
ง. การคดัเลือกโดยธรรมชาติ(natural selection) 
จ. มิวเทชนัและการเลือกโดยธรรมชาติ(mutation and natural selection) 
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67.)  ขอ้ใดคือส่ิงท่ีเกิดข้ึนระหวา่งมนุษยส์ปีชีส์ Australopithecus  afarensis มีววิฒันาการจนมนุษยปั์จจุบนั 
ก. มนุษยมี์ววิฒันาการระดบัจุลภาค 
ข. มนุษยมี์ววิฒันาการแบบแยกแตกแขนง 
ค. มนุษยมี์ววิฒันาการไกรขากรรไกรยืย่าวมากข้ึน 
ง. มนุษยมี์ววิฒันาการใหส้ามารถด าลงชีวติอยูบ่นตน้ไมใ้นป่าดิบช่ืน 
ไดดี้ข้ึน 
จ.มนุษยมี์ววิฒันาการจนเป็นมนุยษไ์นจีนสัโฮโม (Homo) แลว้จึงเร่ิมรู้จกัใชเ้คร่ืองมือ 

 
68.) ส่ิงมีชีวติคู่ใดท่ีมีความใกลชิ้ดทางสายววิฒันาการมากท่ีสุด 

ก. ไลเค กบั โพรทิสต ์
ข. แมงมุม กบั แมงป่อง 
ค. ปลิงทะเล กบั ปลิงน ้าจืด 
ง. พยาธิไส้เดือน กบั ไส้เดือนดิน 
จ. หอยมือเสือ กบั หมึกกระดองลายเสือ 

 
69.) ขอ้ใดท่ีพบไดเ้ฉพาะในฟังใจเท่านั้น 

ก. เซลลสื์บพนัธ์ุมีแฟลเจลลา 
ข. มีการสร้างสปอร์ในการสืบพนัธ์ุ 
ค. ความสามารถสืบพนัธ์ุโดยการแตกหน่อ 
ง. ผนงัเซลลมี์ไคทินเป็นองคป์ระกอบ 
จ. มีการด าลงชีวติแบบภาวะยอ่ยสลาย 

 
70.) ขอ้ใดมีโอกาสเกิดข้ึนนอ้ยท่ีสุดส าหรับความสัมพนัธ์ุระหวา่งส่ิงมีชีวติแบบภาวะล่าเหยือ่และปรสิต 

ก. จ านวนประชากรเหยือ่หรือผูใ้หอ้าศยัลดลง  
ข.พฤติกรรมของเหยือ่หรือผูใ้หอ้าศยัเปล่ียนแปลงไป 
ค.ขอบเขตการแพร่กระจายของเหยือ่หรือผูใ้หอ้าศยัถูกจ ากดั 
ง. เกิดววิฒันาการใหค้วามสัมพนัธ์ดงักล่าวมีความย ัง่ยนืไม่เปล่ียนแปลง 
จ. จ านวนประชากรส่ิงมีชีวติชนิดอ่ืนท่ีไม่ใช่เหยือ่หรือผูใ้หอ้าศยัเปล่ียนแปลงไป  
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71.) ค่าโดยประมาณของพลงังานท่ีผูผ้ลิตสร้างข้ึนและถูกถ่ายทอดไปยงัผูบ้ริโภคต่อไปหาไดจ้ากส่ิงใด 
ก. พลงังานท่ีถ่ายทอดไปยงัผูบ้ริโภคปฐมภูมิ 
ข. มวลชีวภาพของผูผ้ลิตท่ีเกิดข้ึนต่อหน่วยเวลา 
ค. จ านวนประชากรผูผ้ลิตทั้งหมดในระบบนิเวศ 
ง. พลงังานแสงทั้งหมดท่ีเขา้สู่ผูผ้ลิตต่อหน่วยเวลา 
จ. มวลชีวภาพของผูผ้ลิตท่ีวดัไดใ้นเวลาหน่ึง 

 
72.) ขณะท่ีประชากรส่ิงมีชีวติก าลงัเพิ่มแบบเอก็โพเนนเชียลในภาวะเหตุการณ์ทางอุดมคติปัจจยัใดตอ้งคงท่ี
เพื่อใหมี้อตัราการเพิ่มประชากรเท่าเดิม 

ก. ขนาดของประชากร 
ข. อตัราการเกิดและตาย 
ค.โครงสร้างอายปุระชากร 
ง.ความหนาแน่นประชากร 
จ. จ านวนประชากรท่ีเพิ่มข้ึนต่อหน่วยเวลา 

 
73.)  เจา้ของบ่อปลาแห่งหน่ึงสังเกตพบวา่ทุกคร้ังหลงัการจบัปลาในบ่อข้ึนมาขาย ปลาในบ่อของเขาจะมีการ
เพิ่มประชากรแบบลอจิสติก เขาจึงตั้งใจวา่จะจบัปลาโดยใหเ้หลือปลาเป็นจ านวนท่ีจะมีอตัราการเพิ่ม
ประชากรสูงสุด ถา้บ่อของเขามีแครีอิงคาพาซิตีส าหรับปลาชนิดน้ีเท่ากบั 1000 ตวั เขาควรจบัปลาใหเ้หลือ
จ านวนเท่าใด 

ก. 100      ข. 200 
ค. 500       ง. 750 
จ. 1000 

 
74.)  พืชดอกในระยะแรกของการเปล่ียนแปลงแทนท่ีแบบปฐมภูมิมกัจะมีลกัษณะใด 

ก. เจริญเติบโตชา้ 
ข. ตอ้งการความช้ืนมาก 
ค. เติบโตไดใ้นท่ีมีแสงแดดจดั 
ง. ข้ึนไดเ้ฉพาะบนดินท่ีมีไนโตรเจนมาก 
จ. ส่วนใหญ่อาศยัสัตวช่์วยในการแพร่กระจายของเมล็ด 
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75.)  ขอ้ใดคือส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงนอ้ยท่ีสุดระหวา่งการเปล่ียนแปลงแทนท่ีในบริเวณใดบริเวณหน่ึง  
ก. ภูมิอากาศ  
ข. สายใยอาหาร 
ค. ลกัษณะของดิน 
ง. ชนิดของส่ิงมีชีวติ 
จ. ความหลากหลายของส่ิงมีชีวติ 

 
76.) ครัสเทเชียนชนิดหน่ึงอาศยัอยูใ่ตเ้ปลือกไมบ้นตน้ไม ้หรือใตข้อบไมต้ามพื้นดิน ครัสเทเชียนชนิดน้ี
น่าจะมีพฤติกรรมอยา่งไร ถา้ตอ้งตกลงไปอยูใ่นบริเวณท่ีแหง้และมีอุณหภูมิสูงกวา่แหล่งท่ีอยูอ่าศยัเดิมใน
ธรรมชาติ 

ก. เดินชา้ๆตรงไปขา้งหนา้ 
ข.เดินเร็วๆตรงไปขา้งหนา้ 
ค. เดินชา้ๆเปล่ียนทิศทางบ่อยๆ 
ง. เดินเร็วๆและเปล่ียนทิศทางบ่อยๆ 
จ. อยูน่ิ่งๆไม่เคล่ือนไหวอยา่งไรทั้งส้ิน 

 
77.) นกเอ้ียงตวัหน่ึงชอบลงมาเกท่ีหนา้ต่างของบา้นหลงัหน่ึงแลว้ใชป้ากเคาะกระจกหนา้ต่างเพื่อใหค้นใน
บา้นเปิดหนา้ต่าง หยบิอาหารออกมาวางใหม้นักิน พฤติกรรมดงักล่าวของนกเอ้ียงเป็ฯการเรียนรู้แบบใด 

ก. reasoning 
ข. imprinting 
ค. habituation 
ง. conditioning 
จ. trial and error 

 
78.)  สัตวใ์ชฟี้โรโมนในกรณีใดต่อไปน้ี 

ก. นกยงูตวัผูแ้สดงการเก๊ียวพาราสีนกยงูตวัเมีย 
ข. กบตวัผูส่ื้อสารใหก้บตวัเมียรู้วา่เป็นสปีชีส์เดียวกนั 
ค. มดงานส่ือสารใหห้มดตวัอ่ืนๆเดินทางไปยงัแหล่งอาหารได ้
ง. จ้ิงหรีดตวัผูส่ื้อสารใหจ้ิ้งหรีดตวัเมียเขา้มาจบัคู่ผสมพนัธ์ุ 
จ. ผึ้งงานส่ือสารใหต้วัอ่ืนๆรู้ต าแหน่งของดอกไมท่ี้มีน ้าหวาน 
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79.) กิจกกรมในขอ้ใดจดัวา่เป็นการใชค้วามสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงมีชีวติชนิดต่างๆ ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีโอกาสก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มไดง่้ายท่ีสุด 

ก. การปลูกหญา้แฝกคลุมดินเพื่อการอนุรักษดิ์น 
ข. การปลูกพืชวงศถ์ัว่ช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
ค. การเก็บรักษาป่าไมเ้พื่อใหเ้ป็นแหล่งท่ีอยูอ่าศยัของสัตวป่์า 
ง. การน าชนิดพนัธ์ต่างถ่ินเขา้มาใชใ้นการควบคุมชีวภาพ 
จ. การปลูกพืชหมุนเวยีนเพื่อลดการระบาดของโรคและศตัรูพืช 

 
80.) ดินพรุมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้มในเร่ืองใด 

ก. ใชอ้อกซิเจนมากท าใหน้ ้าในป่าพรุเน่าเสียง่าย 
ข. ดูดซบัสารพิษไวไ้ดดี้และถ่ายทอดไปตามโซ่อาหาร 
ค. เป็นแหล่งก าเนิดตามธรรมชาติของแก๊สเร่ือนกระจกท่ีส าคญัชนิดหน่ึง 
ง. น ้าในป่าพรุมีความเป็นกรดค่อนขา้งสูงไม่เหมาะกบัการอุปโภคและบริโภค 
จ. พืชน ้าข้ึนและเจริญเติบโตไดไ้ม่ดีเป็นเหตุใหใ้ชเ้ป็นแหล่งบ าบดัน ้าเสียตามธรรมชาติไม่ได ้

 
 
 
 
 


